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Velja do 31. 12. 2020.

P r i jav n i c a
Moj otrok bi rad praznoval svoj rojstni dan v McDonald’sovi restavraciji. Naslov želene restavracije:
Celje - Drive

Celje - Citycenter

Ljubljana - Rudnik

Koper

Maribor - Europark

Kranj - Drive

Maribor - Ptujska

Ljubljana - Čopova

Novo mesto

Mojemu otroku je ime ...

... in zivi pri:

Ime, priimek, datum rojstva

Ime, priimek, naslov in telefonska številka

Nova Gorica

Zabava
naj bo dne:
Stevilo otrok
na zabavi:

Kontaktna oseba
za rojstnodnevno zabavo:
Ime, priimek in telefonska številka

MED NJIMI
do 6 let:

fantkov

deklic

do 8 let:

fantkov

deklic

do 10 let:

fantkov

deklic

do 12 let:

fantkov

deklic

Slavljenec/-ka naj dobi okusno
Dragi starši,
Veseli smo, da bo vaš otrok praznoval rojstni dan v naši restavraciji. Poskrbeli bomo, da
se bo pri nas dobro počutil in zabaval ter okusno pogostil svoje prijatelje.
Zaradi boljše organizacije, počutja in varnosti vašega otroka ter njegovih povabljencev
pričakujemo, da bo v času rojstnodnevne zabave prisoten tudi najmanj eden od staršev
slavljenca, ki bo zagotavljal dolžno nadzorstvo nad otroci.
V kolikor ne morete zagotoviti prisotnosti najmanj enega od staršev slavljenca, vas
opozarjamo, da zaradi opustitve dolžnega nadzorstva prevzemate popolno odgovornost
za varnost in ravnanje otrok na rojstnodnevni zabavi, kakor tudi za vso morebitno škodo.
S podpisom potrjujete, da ste seznanjeni z našim pravilom oziroma zahtevo in vašo
odgovornostjo.

jagodno ali

Cokoladno torto!

Izpolnite prijavnico in jo predajte v restavraciji McDonald’s, kjer se boste lahko pogovorili
tudi o vseh podrobnostih. Podatke na prijavnici bomo obdelovali skladno z našo politiko varstva zasebnosti, ki jo najdete na www.mcdonalds.si/politika-varstva-zasebnosti.
Zaradi nemotenega poteka praznovanja vas naprošamo, da:
• se držite dogovorjene ure začetka zabave
in da
• upoštevate, da na praznovanje ni dovoljeno prinesti lastne hrane in pijače.

Podpis:

